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Záverečný účet Obce Drahovce za rok 2013. 

 
 
1. Rozpočet obce na rok 2013  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.78/2012 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 14.3.2013 uznesením č. 16/2013 
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2013 uznesením č. 41/2013 
- tretia zmena  schválená dňa 12.9.2013 uznesením č. 51/2013 
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2013 uznesením č. 73/2013 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 1253797 1585336 
z toho :   
Bežné príjmy 1113597 1183817 
Kapitálové príjmy  3000 
Finančné príjmy 130000 388319 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 10200 10200 
Výdavky celkom 1117997 1475481 
z toho :   
Bežné výdavky 552732 623920 

 
Kapitálové výdavky 100039 284925 
Finančné výdavky 70000 70000 
Výdavky RO s právnou subjekivitou 465226 496636 
Rozpočet obce +135800 +109855 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR   
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
1585336 1386956 87,48 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
739715 727729               98,38 

 
Textová časť – bežné daňové príjmy:  
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 495408 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 483790 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 
%.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 103728 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 96160. EUR, čo je 
92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51559 EUR, dane zo stavieb boli v sume 
44434 EUR a dane z bytov boli v sume 167 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
90676 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5482 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16078  EUR. 
c) Daň za psa – rozpočet 1307 EUR – plnenie 1645 EUR, nedoplatky z minulých rokov 77 
EUR. 
d) Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet 4480 ERU – plnenie 10100 EUR. 
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 41032 EUR – plnenie 
42274 EUR na 103 %, nedoplatky z minulých rokov 6624 EUR 
f/  Daň za jadrové zariadenia – rozpočet 93760 EUR – plnenie 93760 EUR. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
41379               51119                 123,54   

 
Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 17829 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14891 EUR, čo je 
83,5 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1974 EUR a príjem 
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12889 EUR a príjem z prenajatých strojov 
28 EUR. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 23550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 36228 EUR, čo je 
153,83 % plnenie.  
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
402723 409774 101,75 
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:  
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. ÚPSVaR  4515,71 Podpora zamestnávania 

v samospráve,aktivačné 
a povodňové práce 

2. Obvodný úrad Piešťany 2240,00 Voľby do VÚC 
3. Krajský stavebný úrad 551,91 Cesty a MK 
4. Obvodný úrad Piešťany 69,30 Záškoláctvo 
5. Úrad vlády SR Bratislava 5000,00 Odysea mysle 
6. Ministerstvo financií SR 5880,00 Zvýšenie miezd – originál.kompeten.  
7. Ministerstvo vnútra SR 3038,82 Obnova vojnových hrobov, úprava 

verejného pohrebiska 
8. Obvodný úrad Piešťany 2817,55 Matrika 
9. Obvodný úrad Piešťany 849,08 Register obyvateľov 
10. Krajský školský úrad 299706,00 Školstvo 
11. TTSK Trnava 500,00 Odysea mysle 
12. Národná dialničná 

spoločnosť Bratislava 
82606,00 Za výrub drevín pri dialnici 

13. Jadrová a a vyraďovacia 
spoločnosť Bratislava  

2000,00 Krúžok včelárov v CVČ Drahovce 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, okrem transférov 

z Úradu vlády SR vo výške 5000 EUR pre účely CVČ a od Národnej dialničnej spoločnosti  

časť transféru vo výške 56737 EUR ako náhrada na výsadbu za výrub drevín. Tieto  

prechádzajú na dočerpanie do budúceho roku.  

 
4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
3000 5328 177,60 

 
Textová časť – kapitálové príjmy:  
 
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2328 EUR.  

         
b) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 3000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3000 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 
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P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 
1. Ministerstvo vnútra SR 3000,00 Kamerový systém  
    

 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
388319 182370 46,96 

 
Textová časť – príjmové finančné operácie:  
 
V roku 2013 bol prijatý úver v sume 200000 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 
14.3.2013 uznesením č.8/2013. 
V skutočnosti bolo plnenie čerpania úveru v sume 181530 EUR.      
Príjmy zo SF boli 840  EUR. 
 
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
10200                   10 636                104,27 

 
Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola – príjmy z prenájmu                           2645  EUR 
                             príjmy zo škol.zariadení                 3882  EUR 
                             príjmy z dobropisov                       3103  EUR 
                             vlastné príjmy                                 1006  EUR   
 
 
 
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
1475481 1254019 77,38 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
623920                 560440                 90 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Plánovanie,manažment  a kontrola 177509 176660 99 
Propagácia a prezentácia obce 8200 6116 74 
Interné služby 4900 2678 55 
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Služby občanom 4718 3830 81 
Bezpečnosť 5169 5056 98 
Odpadové hospodárstvo 92702 96466 104 
Komunikácie 10552 10519 99 
Vzdelávanie 2640 1456 55 
Šport 17104 18472 108 
Kultúra 92222 97209 105 
Prostredie pre život 171455 107172 63 
Sociálne služby 28019 24052 86 
Zdravotníctvo 8730 10754 123 
Spolu 623920 560440 90 

 
Textová časť – bežné výdavky: 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 146378 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 137797 EUR, čo 
je 94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , obecného kontrolóra, 
poslaneckého zboru, matriky, dopravy, zelene, kultúry, CVČ, vodojemu, opatrovateľskej 
služby, povodňových pracovníkov . 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 48354 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 50253 EUR, čo je 
103 % čerpanie.  
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 403336 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 347211 EUR, čo 
je 87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, poštové služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 
nájom, školenia, stravovanie zamestnancov, odmeny dohodárom, prídel do SF, bankové 
poplatky, poistné budov a strojov,  a ostatné tovary a služby. 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 22652 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 22282 EUR, čo 
predstavuje 98 % čerpanie. Ide o transfér spoločnému stavebnému úradu, obecným 
organizáciam, príspevky za záškoláctvo a na hmotnú núdzu. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  3200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 2901 EUR, čo 
predstavuje 90 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
284925            191134                      67  

 
v tom :          
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Plánovanie,manažment a kontrola 4600 4600 100 
Odpadové hospodárstvo 6725   
Vzdelávanie 86596   
Kultúra 3000 3000 100 
Prostredie pre život 184004 183534 99 
Spolu 284925 191134 67 
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Textová časť – kapitálové výdavky : 
a) Plánovanie,manažment a  kontrola 

Ide o nasledovné investičné akcie : 
- Nákup a inštalovanie kamerového systému -  v sume  4600 EUR – 3000 EUR zo ŠR 
                                                                                                                1600 EUR vlastné     
  

b)  Kultúra 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- nákup projektora  v sume 3000 EUR 

c) Prostredie pre život 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
-  Projektová dokumentácia k projektu rekonštrukcie VO v sume 2004 EUR 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 181530 EUR financovaná z úveru 
 
 
3/ Výdavkové finančné operácie 
  
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

70000                   5877                8,40 
 
Textová časť – výdavkové finančné operácie:  
Z rozpočtovaných 70000 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru na verejné osvetlenie   
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 5000 EUR. 
Cez finančné operácie prechádza čerpanie zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily 
vo výške 406 EUR a príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 471 EUR. 
 
 
 
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
496636                  496568                 99,98 

 
Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola s MŠ              496568  EUR 
z toho Základná škola            301518  EUR 
           Materská škola            116412  EUR 
           Školská jedáleň             60484  EUR 
           Školský klub                 18154  EUR  
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Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 
 

 
Bežné  príjmy spolu 1199258
z toho : bežné príjmy obce  1188622

             bežné príjmy RO 10636

Bežné výdavky spolu 1057008
z toho : bežné výdavky  obce  560440

             bežné výdavky  RO 496568

Bežný rozpočet 142250
Kapitálové  príjmy spolu 5328
z toho : kapitálové  príjmy obce  5328

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 191134
z toho : kapitálové  výdavky  obce  191134

             kapitálové  výdavky  RO 0

Kapitálový rozpočet  -185806

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -43556
Vylúčenie z prebytku  62332
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18776
Príjmy z finančných operácií 182370
Výdavky z finančných operácií 5877
Rozdiel finančných operácií 176493
PRÍJMY SPOLU   1386956 
VÝDAVKY SPOLU 1254019 
Hospodárenie obce  132937 
Vylúčenie z prebytku 62332 
Upravené hospodárenie obce 70605 

 
  
  
 
Prebytok rozpočtu v sume 132937 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 
v sume 5595 € a Národnej diaľničnej spoločnosti v sume 56737 EUR  navrhujeme použiť na:
   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 70 605 EUR  
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4. Tvorba a  použitie  prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2013  39948       
Prírastky - z prebytku hospodárenia       
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         
- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

       

               - krytie schodku hospodárenia  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2013 39948       

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2013 1011,92   
Prírastky - povinný prídel -    1 %                                              910,42        
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - stravovanie                     552,40   
               - regeneráciu PS, dopravu               476,00    
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                   
KZ k 31.12.2013 893,94 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 4 927 286,31 5 098 005,71 

Neobežný majetok spolu 3 850 235,27 3 917 216,58 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3 289 988,31 3 356 969,62 

Dlhodobý finančný majetok   560 246,96   560 246,96 

Obežný majetok spolu 1 076 277,81 1 180 121,66 
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z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   827 143,63   812 176,63 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky     56 501,26     37 998,51 

Finančné účty  192 632,92   329 946,52 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie        773,23         667,47 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 927 286,31 5 098 005,71 

Vlastné imanie  3 058 895,73 3 154 106,17 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  3 058 895,73 3 154 106,17 

Záväzky      25 652,21    225 154,18 

z toho :     

Rezervy        14 534,71 

Zúčtovanie medzi subjektami VS        5 594,67 

Dlhodobé záväzky          642,91       1 124,35 

Krátkodobé záväzky     25 009,30     27 370,45 

Bankové úvery a výpomoci    176 530,00 

Časové rozlíšenie 1 842 738,37 1 718 745,36 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom                                                12622,03      EUR 
- voči orgánom zdrav.a soc.poist.,daňov.úradu    6184,88      EUR 
- voči zamestnancom                                         9687,89      EUR 
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Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na Rekonštrukciu verejného osvetlenia  Úver je 
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov 
mesačné. 
 
P.č. Výška prijatého 

úveru 
Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 
Zostatok 
k 31.12.2013 

Splatnosť 
 

1. 181 530 EUR 2,25   176 530 EUR r. 2023 
2.       
3.      
4.      

 
 
 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým 
osobám,  na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Dobrovoľný hasičský zbor-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Slovenský rybársky zväz- bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Slovenský zväz záhradkárov-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Naše rodné Slovensko-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Dychová hudba-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Slovenský červený kríž-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Obecný futbalový klub-bežné výdavky 9910 EUR 9910 EUR 0 

Klub seniorov-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

Superuvoľnení-bežné výdavky 300 EUR 300 EUR 0 

    

 
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 
2/2012 o dotáciách. 
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9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ   191 486,76 191 486,76  
    
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ 305 586,00 EUR 304 991,33 EUR 594,67 EUR 
    
 
 
 
 

 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

 
- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
 MV SR Voľby –bežné výdavky      2240,00 EUR   2240,00 EUR  

MDVaRR Údržba cestnej infraštruk.  551,91  EUR 5591,91 EUR  

ÚPSVaR Záškoláctvo-bežné výdavky         69,30  EUR     69,30 EUR  
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Úrad vlády Odysea mysle-bežné výdavky       5000,00 EUR   5000,00 

MF SR Mzdy region.školstva-bež.vý       5880,00 EUR 5285,33 EUR   594,67 

MV SR Vojnové hroby-bežné výdavk      3038,82 EUR 3038,82 EUR  

MV SR           Matrika-bežné výdavky      2817,55 EUR 2817,55 EUR  

MV SR Register obyvat.-bežné výd.        849,09 EUR       849,09 EUR  

OKÚ Školstvo-bežné výdavky  299706,00 EUR 299706,00 EUR  

ÚPSVaR Povodňoví-bežné výdavky      3002,97 EUR     3002,97 EUR  

ÚPSVaR Podpora zamestnáv.v samos.      1409,14 EUR     1409,14 EUR  

ÚPSVaR Aktivační – bežné výdavky        103,60 EUR       103,60 EUR  

MV SR Kamerový systém-kapit.výd.      3000,00 EUR     3000,00 EUR  

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

TTSK 500 EUR 500EUR  
    
 
 

 
         

 
Vypracovala: Imrišíková                                       Predkladá: Ing.Juraj Klein 
                                                                                                                starosta 
 
 
 
V Drahovciach dňa 12.5.2014 
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13. Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
bez výhrad. 
 
 
 
 
 
Prebytok  finančných operácií v sume 132 937 €  navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 
fondu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 5595 € a od Národnej diaľničnej 
spoločnosti  vo výške 56 737 € 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR  a NDS 
v sume 70 605 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013. 
 
 


